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RESUMO
Embora a explicação seja inerente a prática discursiva dos saberes cotidiano da sala de aula, a
palavra explicação, tanto em seu uso corrente quanto em seus empregos, remete a universos
de sentidos. Na realidade, explicação no ensino de Ciências é uma atividade verbal
metacognitiva construída dialogicamente, que tem como propósito evidenciar um
conhecimento científico. O objetivo deste estudo é investigar o conceito de explicação, na
visão dos professores de ensino de Ciências. Este estudo evidencia a necessidade dos
professores atentarem mais as explicações científicas no desenvolvimento de capacidades
explicativas dos alunos. Entretanto, o alcance de tal objetivo requer uma atenção na formação
científica e didática dos professores e um posicionamento mais crítico em relação ao livro
didático.
Palavras-chave: Explicação, ensino de ciência, metacognitiva.

ABSTRACT
Though the explanation is inherent to discursive practice of the everyday knowledge in the
classroom, the word explanation either in its current use or in its grammatical usage implies
universe of meanings. Explanation really is when it comes to teaching Science is a verbal
activity metacognitive, dialogically constructed whose purpose is to prove scientific
knowledge. The study aim to investigate the concept of explanation under the perspective of
Science teachers. This study demonstrate the necessity of the teachers to observe closely the
scientific explanations on the learner’s development of their explanatory capability. However,
the fulfillment of such objective demands some observation on the teacher’s educational and
didactical background and a more critical attitude towards the text books to be used.
Key-words: Explanation, Science teaching, metacognitive.

1

Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco.
Coordenadora do Curso de Psicologia da Universidade de Pernambuco campus Garanhuns
Grupo de Pesquisas: Educação em Ciências Naturais
Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil

1

IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657

Linguagem e explicação

A prática discursiva em sala de aula deve ser desenvolvida de forma interativa entre
professor e alunos por meio da explicação. Em se tratando do ensino de Ciências essa prática
discursiva depara-se com diversos aspectos do uso da linguagem: de um lado, ela é objeto do
processo de aprendizagem de Ciências, envolvem conceitos, formas de organização e
significação dos elementos que compõem o conhecimento científico, caracterizado por uma
linguagem científica. Ao mesmo tempo, a linguagem é discurso constitutivo da aprendizagem.
No entanto, torna-se difícil estabelecer uma linha divisória entre linguagem enquanto discurso
para o aprendizado e linguagem enquanto objeto per si da aprendizagem – por vezes os dois
aspectos estão necessariamente imbricados.
As concepções científicas são construídas em espaços especiais, com instrumentos
especiais e são registradas com uma linguagem também especial. Porém, esta linguagem tem
a pretensão de se fazer entender, ou seja, estabelecer comunicação nos diversos espaços
sociais.
A escola é um desses espaços, onde acontecem formas particulares de comunicação
com uma linguagem específica. Esta forma de linguagem torna-se importante na construção
da ciência e necessita ser veiculada aos alunos, como um fator importante no processo de
ensino e aprendizagem.
Para Lemke (1997; 2001), falar Ciência em uma interação verbal de ensino de
Ciências não se restringe, unicamente, à questão de termos científicos. A linguagem pode ser
considerada como um dos maiores obstáculos na compreensão dos conceitos científicos. Os
professores, frequentemente, não reconhecem a importância de discutir com os alunos o
sentido das palavras que eles usam para descrição das suas ideias. Os alunos, por sua vez,
podem não perceber que uma palavra pode ter diferentes sentidos, nos diferentes contextos, e
não distinguem qual o sentido mais apropriado para o contexto das aulas de Ciências.
Existe uma preocupação muito comum entre os professores, na apropriação da
linguagem científica pelos alunos. Embora, muitas vezes, essa preocupação esteja mais
relacionada com a memorização dos termos e dos conceitos científicos, do que com a própria
compreensão dos mesmos (TEIXEIRA, 2006). Não obstante, esses professores esperam que
seus alunos, empreguem efetivamente, a linguagem científica na formulação de hipóteses, na
explicação, e descrição de fenômenos, dentre outras atividades. No entanto, para alcançar este
estágio, é necessário que os professores facilitem a ampliação da linguagem científica e a
substituam alternadamente com a linguagem cotidiana, nas interações verbais de seus alunos.
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Considerando que o indivíduo elabora conhecimentos antes mesmo de freqüentar a
escola, os conceitos cotidianos, já dominados pelo aluno, tais conceitos propiciam o confronto
dos conceitos científicos, criando uma série de estruturas necessárias para a evolução dos
aspectos mais primitivos e elementares de um conceito.
Deste modo, é de extrema a importância a necessidade de um entendimento entre a
forma como os cientistas produzem uma explicação científica para explicar algo e a forma
como ela é recontextualizada e ensinada, ou seja, a forma como os professores de Ciências
lidam com a explicação de fenômenos físicos e naturais.
Consideramos a explicação como prática discursiva em sala de aula quando a
linguagem utilizada é compartilhada por todos os envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem a partir das situações de conhecimento contextualizadas e desenvolvidas no
ambiente escolar. Isto requer uma responsabilidade por parte do professor em sistematizar os
conceitos científicos e as formas de organização e significação deste conhecimento.
A explicação como prática discursiva em sala de aula envolve, tanto a forma como o
professor se utiliza da linguagem científica ao trabalhar o conteúdo, quanto sua habilidade de
trabalhar os conceitos científicos de forma interativa com os alunos. Neste contexto, o aluno é
visto como um sujeito interativo, que “elabora conhecimentos sobre os objetos em processos
necessariamente mediados pelo outro e constituídos pela linguagem” (GÓES, 1997, p. 13).
Deste modo, o papel do professor se destaca não somente nos processos de apropriação e
elaboração de conhecimentos pelo indivíduo, aluno, mas, também, na sua constituição como
sujeito.

A pesquisa: O que é explicação no ensino de Ciências?

A pesquisa “O que é explicação no ensino de Ciências? foi realizada em duas salas
do 6º ano do Ensino Fundamental de ensino de Ciências de duas escolas, uma particular
(Escola 01) no município de Jaboatão dos Guararapes e outra pública (Escola 02) do
município de Garanhuns, ambas do Estado de Pernambuco.
Os dados foram recolhidos por meio de dois instrumentos: entrevistas e uma
videogravação de cada aula. As entrevistas teve como objetivo investigar o discurso das
professoras sobre a concepção que se tem sobre o ensino de ciências e a relação deste
conceito com a explicação. O objetivo da videogravação foi identificar as explicações que
emergissem durante a aula de Ciências através das interações professor e aluno.
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Após a escolha e estruturação dos instrumentos para a coleta de dados, realizamos a
pesquisa em três etapas: (1) uma entrevista semi-estrurada com cada professora antes da
videogravação de suas respectivas aulas, na qual fica denominada de Entrevista 01; (2) a
videogravação da aula em cada escola e (3) entrevistas semi-estruturada após a videogravação
da aula. Com este desenho metodológico propomos responder o que é explicação na visão dos
professores de ensino de Ciências.
Para responder a questão “o que é explicação na visão dos professores de Ciências
Naturais?” recorreremos aos dados coletados pela entrevista 01 com cada professora. Deste
modo, a análise das questões das entrevistas foi composta de seis eixos: (1) concepção de
ensino de Ciências; (2) concepção de explicação; (3) condução de explicação em sala de aula
(estratégias, recursos materiais, planejamentos, diferenciações); (4) adequação da explicação;
(5) lugar dos sujeitos na explicação e (6) metacognição. Embora, não temos a intenção de
reduzir a análise dos dados coletados, porém faz necessário neste momento fazer um recorte e
escolher dentre os eixos aqueles que possam contribuir de forma mais efetiva para este
estudo. Desta forma serão apresentadas as análises dos eixos que se referem a concepção de
ensino de ciências; a concepção de explicação; o lugar dos sujeitos na explicação e a
metacognição, por ser de fato os eixos que norteou desde o início a pesquisa de doutoramento.
Admitindo a possibilidade que existe uma relação próxima entre a concepção do
ensino de ciências e a prática docente (KRALSICHIK 2000; CONCARI, 2001), propomos
analisar as falas das professoras em torno desse primeiro eixo: “Concepção de ensino de
Ciências”.
Para Tardif (2007) as concepções de ensino agregam um conjunto sobre o que é ser
profissional docente. Esta perspectiva pressupõe uma visão teórica sobre o que é ser
professor, quem é o sujeito que aprende (aluno), como se constitui o processo de ensino e de
aprendizagem e sobre a natureza do conteúdo que se ensina na sala de aula.
Partindo destes pressupostos, apresentamos inicialmente a resposta, dada pela
professora Silvia (Escola 01), a questão que diz respeito ao Eixo 01 – Concepção de ensino de
Ciências -, que encontra-se retratada no seguinte recorte:
Profa. Silvia: Bem quando eu entrei na própria Faculdade a gente começou a ter
uma...assim... uma idéia do que era a ciência pra gente, porque quando a gente
é criança...tá na escola, a gente tem muito aquela: ‘ah ciência é uma coisa
assim...que a gente estuda um pouquinho de cada de tudo que existe no
mundo’ ta? Então, quando eu sai, eu sai com uma concepção: ‘vamos ver né,
você vai compreender um pouquinho da concepção que eu consegui montar’.
Pra mim, a ciência, ela ta inserida em todo o relacionamento docente e em
toda vida. O que eu aprendi foi ciências biológicas, ciências para a
4
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vida...né? Então, o que eu vejo no ensino da ciência é ensinar a como você
viver melhor, como você se adaptar melhor, como você facilitar a vida dos
outros também, tanto seja animais vegetais e todos os reinos que a gente
conhece no planeta da gente e o conhecimento do próprio planeta.
A concepção de ensino de Ciência, trazida pela professora é aquela adquirida durante
a sua formação escolar e profissional. Ela faz um breve ‘resgate de memória’ da ideia que se
tem de Ciência ao entrar pela primeira vez na escola até a Universidade. Segundo Tardif
(2007, p. 69),
os saberes adquiridos durante a trajetória pré-profissional, isto é,
quando da socialização primária e sobretudo quando da socialização
escolar, têm um peso importante na compreensão da natureza dos
saberes, do saber-fazer e do saber-ser que serão mobilizados e
utilizados em seguida quando da socialização profissional e no próprio
exercício do magistério.
A professora Silvia aplica o sentido das Ciências Biológicas - estudo da vida - a sua
prática pedagógica. Ao se posicionar deste modo, a professora reporta que sua prática docente
esteja atrelada ao uso da Ciência na vida do aluno, ou seja, conhecimentos que os ajudem a
viver melhor. Isso pressupõe que sua prática docente esteja permeada de exemplificações,
situações vivenciais a partir dos conhecimentos científicos a serem ensinados.
A concepção posta pela professora Geane (Escola 02) não se mostrou distante da
professora Silvia. Segue o recorte demonstrativo da fala da professora:
Profa. Geane: O ensino de Ciências hoje ele precisa ser voltado muito para o cotidiano.
Então o aluno tem que ter experiência do que ele vive e associar a isso a
parte teórica. Por que não é fácil ensinar Ciências e quando a gente teoriza
muito fica ainda mais complexo. Então, quando a gente relaciona com a pratica
do aluno com a vivência dele até com o próprio corpo que é Ciências, então,
torna-se muito mais fácil.
Ambas professoras sinalizam que o ensino deve preparar para a vida, por meio de
situações reais concretas. A Biologia parece ser a referência de Ciências para as duas. Silvia
diz explicitamente que a Ciência que aprendeu foi a Ciência Biológica e Geane menciona que
o “próprio corpo” (organismo) é Ciências. O vínculo entre Ciências e Biologia apresentado
pelas professoras reafirma evidência de pesquisa (BARRETO, 2000) que apontam serem os
conteúdos da Biologia, os que mais são abordados dentro do ensino das Ciências, nas séries
iniciais do Ensino Fundamental.
A concepção de ensino de Ciências da professora Geane, pode ser vista por dois
ângulos: uma pragmática que corresponde ao cotidiano, à vivência do exemplo do aluno,
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experimentos e uma parte teórica considerada por ela, um tanto complexa. Ela aponta como
uma das dificuldades para ensinar Ciências, consiste em associar teoria com a prática.
Interessante observar, quando a professora Geane coloca a questão da prática no
ensino de Ciências, parece que ela está tomando como ponto de partida a experiência do aluno
e não os experimentos que possam ser vivenciados no contexto escolar, isto sugere que as
teorias ensinadas deveriam basear contextos nas vivências dos alunos.
No âmbito geral, dentro das perspectivas do PCN e das pesquisas de ensino de
Ciências, podemos aludir que ambas as professoras concebem que o ensino de ciências tem
como finalidade desenvolver nos alunos competências que lhe permitam compreender o
mundo e atuar como indivíduo, utilizando de conhecimentos de natureza científica. De acordo
com o PCN (vol. 4, p. 33):
É o professor quem tem condições de orientar o caminho do
aluno, criando situações interessantes e significativos, fornecendo
informações que permitam a reelaboração e a ampliação dos
conhecimentos prévios, propondo articulações entre os conceitos
construídos, para organizá-los em um corpo de conhecimentos
sistematizados.

As professoras, em seus discursos, trazem a relevância das vivências, do cotidiano
das pessoas no aprendizado de Ciências assumindo perspectivas amplamente divulgadas na
atualidade (MARQUES e CARVALHO, 1997) inclusive pelas propostas curriculares
(BRASIL, 1999).
No entanto, o que percebe também nas falas das professoras é a ausência da
criticidade do uso da ciência. As atividades e o conhecimento produzido pela Ciência, muitas
vezes trazem implicações que tem um custo nem sempre positivo para o meio ambiente e para
os seres humanos e que merecem ser objeto de reflexão.
Para analisarmos o segundo eixo - “Concepção de explicação no ensino de Ciências”,
recorremos aos discursos colhidos a partir da questão 02: “Para você o que é explicar no
ensino de Ciências?” O primeiro recorte trazido, desse segundo eixo, trata da fala da
professora Silvia, que, em seu entendimento sobre o que é explicação faz uma associação
direta entre explicação e conhecimento.
Profa. Silvia: Bem... assim... quando a gente fala de explicação, a gente fala muito de
conhecimento, não é? A gente, primeiro, pra explicar a gente tem que passar,
fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo.
Então, as matérias todas existentes no planeta e os seres existentes no
planeta, então isso é conhecer como todo esse...é um processo, não é
puramente eficaz. É como na língua portuguesa que a gente fala assim: ‘é...o
6
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significado da palavra’. Na ciência não tem significado, tem compreensão de
cada parte.
Isto pressupõe dois pontos para reflexão: (1) aquele que explica precisa ser
conhecedor(a) do assunto a explicar e (2) esse conhecimento trata de um conhecimento
científico, uma vez que este é desconhecido por aquele que recebe a explicação.
Também, identificamos aqui, uma questão de ordem epistemológica ao valer-se da
relação de explicação-conhecimento, existe a possibilidade desse conhecimento estar
implícito no sentido das palavras de Van Frasseen sobre “as verdades que se tem sobre o
mundo” que nas palavras da professora foi expresso dessa forma: “Então, as matérias todas
existentes no planeta e os seres existentes no planeta, então isso é conhecer....”
As explicações científicas expressam verdades sobre o mundo, todavia como nos
alerta van Fraassen (2007) que nem toda explicação é uma explicação científica. Chamar uma
explicação de científica para Van Fraassen não é dizer nada sobre sua forma ou sobre o tipo
de informação dada, mas sim dizer que a explicação se vale da ciência para obter informação
que descreve relações entre processos causais e prevêem ocorrências de diversos fenômenos.
A professora Silvia o dizer, que: “A gente primeiro pra explicar a gente tem que
passar, fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo”,
identificamos uma ordem pragmática, pois segundo Van Fraassen, “o que há a mais na
explicação é algo inteiramente pragmático, relacionado com as preocupações do usuário da
teoria, e não algo novo sobre a correspondência entre teoria e fato” (VAN FRAASSEN, 2007,
p.180). A professora apresenta preocupação com o usuário da teoria, no caso os alunos.
A professora também afirma que “Na ciência não tem significado, tem compreensão
de cada parte”. Isso pode significar que para a professora a explicação é constituída de
partes, uma vez que para compreender um determinado conteúdo é necessário explicar por
etapas, e nesse caso existe uma sequência, pois como ela mesma afirma “explicar é um
processo”, porém “não é puramente eficaz”. O sentido que pode está atrelado a não eficácia
esteja no significado que nem toda explicação é eficaz para o entendimento do aluno, mesmo
a colocando em partes, uma vez que é necessário que o aluno tenha conhecimento que sirva
de suporte para o novo conhecimento.
Identificamos no entendimento do que seja explicação apresentado pela professora
Silvia características do que Gilbert, Boulter & Rutherford, (1998) chamam de descritiva e,
denominada tipo UM por Martin (1972), que significa relatar o comportamento do fenômeno.
Segundo a professora Silvia: “A gente primeiro, pra explicar a gente tem que passar
(descrever), fazer com que o aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo.
7
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Na tentativa de refrasear a fala da professora Silvia o que é explicação, no ensino de
Ciência, pressupõe-se que seria: “Conduzir processualmente o conhecimento de forma
compreensível para o aluno”.
A professora Geane ao ser questionada sobre “o que é explicação no ensino de
Ciências”, destaca dois pontos: (1) a funcionalidade da explicação na prática pedagógica e (2)
a transposição didática na explicação. Segue, abaixo, o extrato da fala da professora:
Profa. Geane: É tornar fácil, acessível ao entendimento do aluno. E aí é lógico que o
mesmo assunto tem várias maneiras de você trabalhar. Por que em Ciências
você trabalha um determinado assunto na série inicial, na 5ª série e o mesmo
assunto no 3º ano, a forma de abordagem é diferente. Até por que a própria
criança vai amadurecendo, né e com isso o tempo de de aprendizagem dele
também muda.
Primeiro a professora afirma que a função da explicação “é tornar fácil, acessível [o
conhecimento científico] ao entendimento do aluno” observa-se aqui o uso da linguagem
científica versus linguagem cotidiana; uma assimetria (professor como detentor do saber, pelo
seu domínio de conhecimento reconhecido).
O outro ponto percebido em sua resposta é sua preocupação com o aspecto prático da
aula, de abordar o conteúdo, pois indiretamente, sugere cuidados com a transposição didática
(Chevalard, 1991): “Por que em Ciências você trabalha um determinado assunto na série
inicial, na 5ª série e o mesmo assunto no 3º ano, a forma de abordagem é diferente”.
Quando a professora diz que um mesmo conteúdo (exemplo: água, ar, digestão) pode
ser trabalhado em anos (séries) diferentes implica dizer que será exigido do professor
habilidades na sua forma de explicar. Chevalard (1991) afirma que o saber não chega à sala de
aula tal qual ele foi produzido cientificamente. Ele passa por um processo de transformação,
que implica em lhe dar uma nova apresentação, para que possa ser ensinado.
Com isto, podemos inferir que o conceito de explicação extraído da fala da
professora Geane, seria: “A exposição verbal do professor de forma fácil e acessível ao
entendimento do aluno”.
Fazendo uma interface entre as falas das professoras Silvia e Geane, pressupõe-se,
que explicação é a forma de viabilizar os conhecimentos científicos, da melhor forma
possível, à compreensão dos alunos.
Isto sugere, que a explicação ao se tornar objeto reflexivo para o professor, na sua
prática pedagógica, ela aparece como recurso didático que tem como finalidade de tornar
acessível o entendimento do conhecimento científico para os alunos. Com isto, a professora
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Silvia diz que explicação resulta em conhecimento e a professora Geane resulta em
compreensão.
O próximo eixo trata do lugar dos sujeitos da explicação em sala de aula, nas
concepções das professoras. No contexto de sala de aula, a explicação pode ser viabilizada
tanto pelo professor quanto pelo aluno. As questões que nortearão a análise deste eixo são as
seguintes: Qual o lugar dos sujeitos (professor e aluno) na explicação em sala de aula? Quem
define, ou o que define o lugar do sujeito na explicação em sala de aula? É possível saber
quando o aluno está explicando? A explicação do aluno é validada?
O que podemos entender sobre o lugar dos sujeitos (professor e aluno) na explicação
nos contextos de sala aula apresentados, é que primeiramente o lugar do professor já se
encontra definido, por ele mesmo, como aquele que domina os conhecimentos e com isso tem
condições de explicar. Os extratos, abaixo, situam o lugar do professor no ato de explicar:
Profa. Silvia: A gente, primeiro, pra explicar a gente tem que passar, fazer com que o
aluno compreenda o que é aquilo que ele tá conhecendo.
Profa. Geane: É tornar fácil, acessível ao entendimento do aluno.
O lugar do aluno é também definido pelo professor em situações em que é permitido
ao aluno: (a) dar respostas as atividades, podendo complementá-las com explicações e, (b)
relatar suas experiências, suas vivências do cotidiano, contar histórias. Essas duas situações
estão caracterizadas no discurso de cada professora, respectivamente.
Para a professora Silvia os alunos ao responderem as atividades estão explicando.
Vejamos o extrato:
Profa. Silvia: O aluno também, porque todas as questões que eu faço correção de questões,
eu faço atividade e passo mais uma questão, quem corrige são eles... Ai a gente
vai ver quem respondeu diferente...por que...E se tiver alguma coisa errada a
gente vai corrigindo ali.
Pesq:

Então, responder é explicar?

Profa. Silvia: Não, responder não é explicar. Veja, pra mim é assim: a questão do livro que a
gente trabalha...ele é direto. Então, tem uma resposta. A partir da resposta
dele, a gente tem a explicação dentro da própria resposta.

Inicialmente, a professora Silvia situa o lugar da explicação dos alunos a partir das
respostas das atividades realizadas em sala de aula. No entanto, quando lhe é questionado se a
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explicação dos alunos está relacionada diretamente as respostas das atividades, ou seja, se
“responder é explicar” ela afirma veemente que: “Não, responder não é explicar”.
O que se pode entender do sentido da resposta “não, responder não é explicar"
pressupõe-se que, para a professora, em algumas circunstâncias, as respostas dadas pelos
alunos são seguidas de explicações e tais explicações podem estar representadas por um fato
ou acontecimento que o aluno vivenciou e na qual identifica-se com a resposta. Porém, nem
sempre uma resposta remete a uma explicação ou um relato de uma experiência.
A professora Silvia também situa a explicação, “a historinha” vivenciada pelos
alunos com aquilo que está sendo explicado em sala de aula.
Profa Silvia: ... eu busco muito com eles essa questão do dia-a-dia, todas as aulas vai ter
uma historinha ou, se deixar, muitas historinhas. Então eles começam a
associar o assunto à historinha que ele passou... à historinha que ele viu.
Contudo, a “historinha” que a professora Silvia faz menção está longe do sentido
proposto por Martins, Ogborn & Kress (1999) que vê nas explicações científicas uma
estrutura análoga à das histórias. Onde se pressupõe imaginar um elenco de protagonistas,
caracterizados por suas habilidades e especificidades os quais, juntos, tomam parte em uma
série de eventos, cujo desenrolar e cujas consequências derivam da natureza desses
protagonistas. O sentido da “historinha”, na fala da professora Silvia, estaria relacionada ao
narrar um filme, um evento, um acontecimento ou uma criação de evento.
No entendimento da professora Geane, o aluno apresenta explicações fazendo
intervenções ao longo da aula “para falar do que entendeu da experiência prática dele, para
falar de um experimento. Do que ele tem observado na vida”. As explicações parecem ser
geradas a partir do que é vivido, observado, portanto, com bases concretas.
A professora Geane relaciona o pedido de explicação, por parte dos alunos,
diretamente a questão deles serem motivados a fazerem perguntas, e isso se deve por duas
razões: (1) as características da própria Escola em que está inserido (ser uma escola
experimental desenvolve atividades de pesquisa e extensão); e (2) a relação de confiança do
aluno pelo professor. Com suas palavras, afirma: “Porque quando o professor dá essa
abertura o aluno sente confiante né, ele confia que pode perguntar...”.
Segundo as colocações das professoras o aluno explica quando faz algum relato de
experiência ou complementa as respostas das atividades. Isto pressupõe que está relacionando
o explicar à expressão do entendimento dos alunos, situação que não necessariamente inclui o
cuidado em expressar para que o outro compreenda (seus pares). A intenção dos alunos é
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expor o que compreenderam e isso faz com que expressem na forma explicativa ou detalhada.
Neste sentido, ambas as professoras valorizam a interlocução dos alunos durante a aula.
O último eixo, que constituiu a análise, trata a explicação como atividade
metacognitiva. A formulação desse eixo foi guiada pela pergunta: O professor tem
consciência do momento que está explicando? Em outras palavras, o professor para pensar,
reflete sobre aquilo que está explicando? Este questionamento relaciona-se com a
investigação dos possíveis mecanismos cognitivo-reflexivos, ou seja, a metacognição que
possam estar envolvido com o ato de explicar. Segundo Fávero (2002) a metacognição se
refere, ao conhecimento do sujeito de seus próprios processos cognitivos, de seus produtos e
de tudo que se relaciona a isto (p. 188).
Esse eixo vem contemplar o conceito de explicação no ensino de ciências, que foi
elaborado a partir do estudo de doutoramento como sendo “uma atividade verbal
metacognitiva, construída dialogicamente, que tem como propósito evidenciar um
conhecimento científico (LIRA, 2010)”.
Neste sentido, a fala da professora Silvia apresenta indicadores da relação entre o ato
de explicar e o de raciocinar sobre esse mesmo ato. Enquanto que, a professora Geane afirma
que o professor tem que ter consciência na hora de explicar porque senão ele se perde.
Profa. Silvia: Eu estou raciocinando a respeito disso, e esse raciocínio eu to passando pra
eles pra ver se eles vão entender da mesma forma ou se vão entender de
outra forma, ai daí é que vêm as dúvidas deles.
Profa. Geane: Tem que ter, porque ele senão se perde. E eu acho que perguntar sem saber do
que está falando, fica difícil. Se conseguiu explicar e até para ver para a vida
que é muito complicado. Se a gente não tiver consciência do que está
fazendo.

Dois pontos merecem ser destacados, no entendimento da explicação como atividade
metacognitiva: nas situações de ensino, aquelas que são protagonizadas pelo professor, e nas
situações de aprendizagem, aquelas realizadas pelo aluno.
Em relação ao ensino, a explicação como atividade metacognitiva, pode significar
que ao acessar as estratégias armazenadas pela memória, o professor pode reaplicá-las ou
modificá-las mediante a avaliação de resultados finais anteriores.
É importante que no ensino e na aprendizagem de Ciências o professor propicie
situações que auxiliem o desenvolvimento do processo metacognitivo em seus alunos.
Podemos resumir diante do que foi discutido, até o momento, que a concepção de
Ciências das professoras embora esteja relacionada com seu uso para o cotidiano dos alunos,
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como forma de viver melhor, não foi encontrado nos seus discursos uma postura críticareflexiva sobre a Ciência que é ensinada na escola. Isso pode significar que o sentido de
Ciências mesmo fazendo referência com a utilização dos conhecimentos científicos ainda
encontra-se arraigado com o que é posto pela Instituição de ensino.
Em relação à concepção de explicar no ensino de ciências as professoras
apresentaram duas perspectivas: a do conhecimento e da compreensão. Levando em
consideração o contexto de realidade de cada escola, independentemente do tipo de ensino
que estão atreladas, ambas valorizam o conhecimento científico na qual o professor é o
conhecedor e cabe a ele conduzir de forma compreensível.
O quinto eixo tratou do lugar do sujeito na explicação, e que segundo as falas das
professoras é que primeiramente como o lugar do professor já se encontra definido, por
aquele que domina os conhecimentos e com isso tem condições de explicar e, o lugar do
aluno é também definido pelo professor em situações em que é permitido ao aluno dar
respostas as atividades e relatar suas experiências, suas vivências como forma de explicar algo
que entendeu.
O sexto e último eixo trata-se de entender a explicação como atividade metacognitiva
nas situações de ensino, como aquelas que são protagonizadas pelo professor, e nas situações
de aprendizagem, aquelas realizadas pelo aluno. Como um dos pontos considerado a
explicação como atividade metacognitiva está relacionada na formulação de perguntas e nas
respostas dadas. Estas atividades obrigam os alunos a sistematizar seus conhecimentos e a
contrastar o grau de consistência interna e complexidade dos mesmos.
Esta pesquisa evidencia a necessidade dos professores atentarem mais as explicações
científicas no desenvolvimento de capacidades explicativas dos alunos. Entretanto, o alcance
de tal objetivo requer uma atenção na formação científica e didática dos professores e um
posicionamento mais crítico em relação ao livro didático. Para, além disso, no contexto das
Ciências Naturais, estando à explicação associada á compreensão e à interpretação dos
fenômenos físicos e naturais, o professor deve ter a preocupação de tornar essa explicação
compreensível ao aluno.
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